
Pessoas com 37 anos receberão hoje 
a 1ª dose da vacina contra a covid

VACINAÇÃO ACONTECERÁ DAS 16H ÀS 20H EM DOIS LOCAIS

A vacinação contra o coronavírus em Umuarama segue o cronograma nacional e, nesta quinta-feira (22), chega às pessoas com 
idade de 37 anos. Os imunizantes serão aplicados enquanto houver estoque na unidade básica de saúde Centro de Saúde Escola 
(Unipar Sede) e na Escola Municipal Sebastião de Mattos, das 16h às 20h. l 9
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Área de espera
Nos cruzamentos sinalizados por semáforo, o trânsito 

de Umuarama passou a contar com a área de espera, ou 
frente segura, destinada exclusivamente a motocicletas, 
motonetas e ciclomotores. O espaço é demarcado por 

uma segunda linha de retenção, pintada poucos metros 
antes da linha que delimita o espaço entre os veículos 
e a faixa de pedestres. A novidade está prevista em lei 

federal que entrou em vigor em 12 de abril deste ano. l 8
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As deputadas 
federais Aline 
Sleutjes (PSL) e 
Gleisi Hoffmann 
(PT) e o deputado 
federal Paulo 
Eduardo Martins 
(PSC), todos 
paranaenses, 
figuram na lista da 
CPI da Covid que 
investiga políticos 
que disseminaram 
fake news sobre a 
pandemia.
l 3

12ª Regional
recebeu ontem

8.844 doses
contra a covid

l 6

Quatro corpos
de vítimas de

naufrágio no Ivaí
são encontrados

l 7

Volta pra escola
Ministro pede o
retorno imediato

das aulas em
todo o País

l 4

Mais de 90%
das escolas
receberam

alunos no PR
l 5
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,83 0,53 3,77 8,35
IGP-M (FGV) 4,10 0,60 15,08 35,75
IGP-DI (FGV) 3,40 0,11 14,26 34,53

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,3202 1,3704 1,3575
IGP-DI (FGV) 1,3346 1,3653 1,3453
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 4,25%  | TJLP: 4,88%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2021: 3ª parcela
vence em 30/07, com juros Selic de 1,31%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

20/6 a 20/7 0,5000 0,2446 0,0000
21/6 a 21/7 0,5000 0,2446 0,0000
22/6 a 22/7 0,5000 0,2446 0,0000
23/6 a 23/7 0,5000 0,2446 0,0000
24/6 a 24/7 0,5000 0,2446 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,39% 26,96 
Vale ON +1,15% 114,40 
ItauUnibanco PN +0,41% 29,40 
IRB Brasil ON +8,50% 6,00 
Lojas Americanas PN -5,16% 7,90 
Braskem PNA +4,59% 62,87

IBOVESPA: +0,42% 125.929 pontos

Iene 110,23
Libra est. 0,73
Euro 0,85
Peso arg. 96,41

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,7% 5,1910 5,1920 +4,4%

PTAX  (BC) +0,1% 5,2510 5,2516 +5,0%

PARALELO -0,5% 5,0600 5,4700 +4,2%

TURISMO -0,5% 5,0600 5,4500 +4,2%

EURO +0,3% 6,1951 6,1964 +4,5%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.829,52 1.856,51 1,48 7,94 14,93
Norte 1.832,46 1.893,55 4,28 8,15 18,84
Oeste 1.860,62 1.881,56 1,13 6,98 15,93

DÓLAR 21/07

Iene R$ 0,0477
Libra est. R$ 7,19
Peso arg. R$ 0,055
R$1: 1.310,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/07 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JUNHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

MAI JUN JUL
TJLP (%) 4,61 4,61 4,88
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA ago/21 1.439,25 -4,25 5,0%
FARELO ago/21 369,80 4,30 -0,7%
MILHO set/21 571,75 0,00 0,1%
TRIGO set/21 710,75 10,25 6,9%

SOJA 155,54 0,1% 11,6% 155,00
MILHO 93,80 1,2% 24,7% 96,00
TRIGO 84,28 1,0% 11,6% 87,00
BOI GORDO 309,57 0,1% 1,4% 305,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/07 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 21/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 1,9% 9,6%
SOJA Paranaguá 172,00 1,8% 10,3%
MILHO Cascavel 104,00 9,5% 25,3%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 20/7 físicas 15/7,domésticos 6/7

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

30 14

Quinta

20 08 23 09

SextaSexta

Céu claroCéu claro
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h

h
h

h
h

12
h

27h

Crescente
17/7 - 07h11

Minguante
31/07 - 10h18

Nova
08/08- 10h50

Cheia
23/07 - 23h37

Céu claro

PREVISÃO DO TEMPO

MÊS DA SORTE: NOVEMBRO

Loterias
concurso: 2393Megasena

01 03 04 06 07 09 10 11 
12 14 16 17 18 19 25

Lotofácil concurso:2287

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 483

15 18 30 39 42 50

concurso: 2250

concurso: 1665

16 22 29 30 32 33

concurso: 5581

Quina

Federal

Dia de Sorte

NO
SS

O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

SÃ
O

 IN
FO

RM
AT

IV
O

S 
E 

NÃ
O

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

O
FI

CI
AI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

06 06 05 06 00 04 04

Super Sete concurso: 120C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2197

01 02 05 06 17 20 22 26 28 31 
33 42 46 57 58 81 83 92 98 99

Lotomania

66.637
32.209
23.558
69.698
13.970

19 20 23 29 39 67 80
RORAIMA/RR

14 16 42 63 68

02 09 11 12 16 23 29

concurso: 5611

11 15 23 25 34 53

Céu claro

Projeto do semipresidencialismo
limita a reeleição de presidentes

PRESIDENTE da Câmara dos Deputados passou a defender o modelo publicamente e 
dizer que o assunto tem sido discutido por líderes partidários

A minuta do projeto para 
implantação do semipresi-
dencialismo no Brasil pretende 
limitar a reeleição de presiden-
tes da República a, no máximo, 
dois mandatos, “consecutivos 
ou não”. O documento elabo-
rado pelo deputado federal 
Samuel Moreira (PSDB-SP) foi 
apresentado aos líderes parti-
dários na semana passada.

O tema, que sempre rea-
parece em momentos de crise 
política, voltou a ser discutido 
após o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), passar a defender o 
modelo publicamente e dizer 
que o assunto tem sido discu-
tido por líderes partidários.

De acordo com o texto, o 
mandato do presidente da 
República continua em quatro 
anos, mas “ninguém poderá 
exercer mais do que dois man-
datos presidenciais, consecuti-
vos ou não”.

O projeto também reduz 
de 90 dias para 60 dias o prazo 
para eleição extraordinária em 
caso de vacância do cargo.

E, assim como o presi-
dente, o primeiro-ministro 
não poderá ser responsabi-
lizado por atos estranhos ao 
“período de exercício de suas 
atribuições constitucionais”.

MINISTRO-
COORDENADOR

O projeto que discute o 

semipresidencialismo prevê 
ainda um período de transi-
ção entre o modelo atual (pre-
sidencialista) e o novo. Uma 
das figuras que existirá nesse 
prazo, que não é definido no 
texto, é o ministro-coorde-
nador, que será uma espécie 
de chanceler interino. “Fica 
criado, enquanto vigorar o 
atual sistema presidencialista, 
o cargo de ministro-coordena-
dor”, detalha o texto.

Essa figura de governo será 
escolhida pelo presidente da 

República que ocupar o cargo 
no momento da aprovação da 
mudança. De acordo com o 
texto, o escolhido deverá, “pre-
ferencialmente”, ser “um mem-
bro do Congresso Nacional”.

O ministro-coordena-
dor será o responsável pela 
“articulação político-admi-
nistrativa do Governo, com-
petindo-lhe coordenar os 
Ministérios, sob a orientação 
do Presidente da República, 
e presidir reuniões ministe-
riais, na sua ausência”.

Prestação de contas
Será obrigação do ministro-coordenador comparecer, na última 

quinta-feira de cada mês, à sessão conjunta do Congresso Nacio-
nal “para apresentar relatório sobre as atividades de execução do 

Governo ou expor assunto de significação nacional”. 
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Três paranaenses
na lista de políticos
fake news da covid

A deputadas federais 
Aline Sleutjes (PSL) e Gleisi 
Hoffmann (PT) e o deputado 
federal Paulo Eduardo Martins 
(PSC), todos paranaenses, 
figuram numa lista de polí-
ticos organizada pela CPI da 
Covid que investiga a atuação 
de políticos na disseminação 
de fake news sobre a pande-
mia. O portal Congresso em 
Foco teve acesso à lista.

A lista foi produzida pelo 
grupo de 41 voluntários que o 
relator da CPI, Renan Calheiros 
(MDB-AL) arregimentou e que 
atuam na busca de informa-
ções na internet, especial-
mente para checar dados. A 
lista tem o nome de políticos, 
ministros do governo, deputa-
dos e senadores. Alguns, inclu-
sive, de oposição.

Além da lista de políticos, 
a CPI da Covid investiga a ori-
gem de 68 perfis na internet, 
com milhares de seguidores, 
que espalharam, por exemplo, 

notícias amedrontadoras 
sobre vacinas e outras notí-
cias falsas. Esses perfis ainda 
são mantidos sob sigilo pela 
comissão, porque muitos têm 
a autoria anônima. A CPI quer 
descobrir quais são seus auto-
res e a origem dos disparos. 
Teme, assim, que a divulgação 
dos perfis faça com que seus 
autores tirem as páginas do ar 

dificultando a investigação.
Paulo Eduardo Martins 

(PSC-PR) e Aline Sleutjes 
(PSL-PR) defenderam medica-
mento sem eficácia compro-
vada e Gleisi Hoffmann (PT-
PR), exagerou ao dizer que 
quase 7 milhões de testes de 
covid haviam sido “desperdi-
çados” (na verdade, eles pode-
riam perder a validade)

Justiça suspende a nomeação
de filha de 18 anos de prefeito

Atendendo pedido formu-
lado pelo Ministério Público 
do Paraná (PMPR), por meio 
da Promotoria de Justiça de 
Barbosa Ferraz, no Centro-
Ocidental do estado, a Justiça 
determinou liminarmente 
a suspensão do ato do pre-
feito de Corumbataí do Sul, 
Alexandre Donato (PSD), que 
nomeou a própria filha, de 
apenas 18 anos, para o cargo 
de secretária de Ação Social. 
Além da pouca idade, ela não 
possui qualquer qualificação 
técnica ou experiência para o 
cargo – configurando-se, como 
aponta o MPPR, clara prática 
de nepotismo.

A decisão judicial alega 
que, instada a comprovar 
sua qualificação, a reque-
rida limitou-se “a afirmar que 
atualmente, e de forma con-
comitante ao exercício do 
cargo, cursa graduação de 
Enfermagem, curso que […] 
não possui relação direta com 

a administração da assistên-
cia de social de um município, 
onde se demanda conheci-
mento técnico dos princípios 
de assistência social, de toda 
a legislação pertinente, bem 
como uma noção básica de 
gestão de pessoas, eis que o 
cargo em questão é em tese de 
‘chefia’ de toda uma repartição 
da administração pública”.

Ela também apresentou 
“declarações emitidas por 
funcionários municipais, que 

coincidentemente são a ela 
subordinados, e, ainda, cer-
tidão de realização de curso 
com atividades de 5 horas na 
área da assistência social e 
declaração de matrícula reali-
zada em 28 de junho no curso 
de Serviço Social”. O prefeito, 
por sua vez, “se limitou a afir-
mar que a requerida seria sim 
capacitada, pois na sua visão 
parcial de genitor que lhe 
acompanha diariamente, acre-
dita em seu potencial”.

Nepotismo
O Juízo considerou que a secretária “somente ocupa o cargo em 

razão de ser filha do prefeito, que também já nomeou anteriormen-
te sua mulher para outro cargo em comissão no mesmo Município”, 

ressaltando que “as declarações emitidas por funcionários, ainda 
que concursados, mas subordinados à requerida não são capazes 

de comprovar sua qualificação técnica, eis que não há documentos 
atestando o exercício anterior de função em área similar, além de 
se tratar de ato produzido de forma unilateral”, bem como que “a 

simples matrícula em curso de Serviço Social, ainda que demonstre 
iniciativa positiva de sua parte, não faz com que a requerida esteja 
automaticamente qualificada para o exercício do cargo, eis que se 

faz necessária a efetiva realização de ao menos parte da graduação 
para se pressupor algum conhecimento técnico na área

Nomeação suspensa
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, suspendeu a 
nomeação da médica Mara Regina Cordeiro Pezzino 
para a função de diretora-geral do Hospital Federal de 
Ipanema (HFI), no Rio de Janeiro. A decisão que torna 
sem efeito decreto anterior consta no Diário Oficial 
da União de ontem (21). A médica já fez declarações 
favoráveis ao chamado “tratamento precoce” com 
medicamentos ineficazes contra a covid-19. Pelas 
redes sociais, Mara também já lançou dúvidas sobre a 
vacina contra o vírus, disse que não iria se imunizar e 
se manifestou contrária ao uso de máscaras. A médica 
também é uma das profissionais de saúde que assinam 
o “Manifesto em defesa da vida e do tratamento pré-
hospitalar da covid”, defendendo o uso da cloroquina.

Gay para presidente
Uma sondagem do 
instituto Paraná Pesquisas 
revela que para 75,9% 
da população brasileira 
o fato de um candidato à 
presidência da República 
ser gay não alteraria o seu 
voto. A pesquisa mostra 
que esse índice é quase o 
mesmo entre homens e 
mulheres: 76,2% e 75,6%, 
respectivamente. Entre 
a população com idade 
de 25 a 34 anos, 82% dos 
entrevistados declararam 
que a homossexualidade 
de um candidato ao 
Palácio do Planalto não 
alteraria o seu voto. A 
pesquisa foi feita entre os 
dias 15 e 19 de julho, e 
foram entrevistadas por 
telefone 2033 pessoas, 
maiores de 16 anos, em 
26 Estados e no Distrito 
Federal. Na margem de 
erro é de 2 pontos para 
mais ou para menos.

Novo ministro
Segundo a colunista Mônica 
Bergamo, o senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), que 
deverá assumir a chefia 
da Casa Civil do governo 
federal, disse em 2017 
que o então deputado 
federal Jair Bolsonaro é 
fascista e preconceituoso. 
“O Bolsonaro, eu tenho 
muita restrição porque é 
um fascista. Tem um caráter 
fascista, preconceituoso. 
É muito fácil você ir para 
a televisão dizer que vai 
matar bandido”, disse 
Nogueira em entrevista a 
um programa da Rede Meio 
Norte. O vídeo da entrevista 
voltou a circular ontem (21) 
nas redes sociais. Nogueira, 
que preside o PP e um dos 
principais líderes do bloco 
de partidos que sustenta a 
base de apoio a Bolsonaro 
no Congresso.

O presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem (21) que vai 
fazer uma pequena reforma ministerial até a próxima 
segunda-feira. “Estamos trabalhando, inclusive, uma 
pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na 

segunda, para ser mais preciso, para a gente continuar 
aqui administrando o Brasil”, afirmou o presidente. O 

presidente pretende entregar a Casa Civil para o senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), um dos caciques do Centrão. O 
atual ministro, general Luiz Eduardo Ramos, deve ser 
realocado para a Secretaria-Geral da Presidência da 

República, pasta atualmente comandada pelo deputado 
gaúcho licenciado Onyx Lorenzoni. Já para abrigar 

Lorenzoni, Bolsonaro pretende recriar o Ministério do 
Trabalho, a partir de um desmembramento do Ministério 

da Economia. A nova estrutura deve se chamar 
Ministério do Emprego e da Previdência Social.

‘Reforminha’ ministerial
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TRIO paranaense figura na lista de políticos organizada pela CPI da Covid que investiga a 
atuação de políticos na disseminação de fake news sobre a pandemia 
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Ministro pede o
retorno imediato das 
aulas presenciais

Relator da PEC do voto 
impresso se aproxima da 
oposição para mudar o texto

Enquanto o presidente da 
República repete acusações de 
fraude contra o sistema eleito-
ral brasileiro, sem apresentar 
provas, o relator da proposta 
que retoma a impressão do 
voto no Brasil, deputado Filipe 
Barros (PSL- PR), faz malaba-
rismos no recesso parlamentar 
para alterar o texto e manter a 
discussão viva no Congresso. 
“O plano A, B, C… Z é construir 
um denominador comum”, diz, 
afirmando que nos próximos 
dias tentará colher, inclusive, 
sugestões de partidos da opo-
sição para promover as alte-
rações no relatório final a ser 
votado em comissão especial.

A aprovação do relatório 

na comissão é a etapa que 
precede a análise da maté-
ria no plenário.

Sem consenso entre os 
deputados, o relatório atual 
foi posto em votação no 
último dia de atividades antes 
do recesso. Articulado com 
governistas, Barros garantiu 
a apresentação de um reque-
rimento para tirar a PEC de 
pauta na tentativa de dar 
sobrevida à matéria. O reque-
rimento foi derrotado, mas 
o presidente do colegiado, 
deputado Eduardo Martins 
(PSC-PR), decidiu encerrar a 
sessão sem a análise do texto. 
Semanas antes, líderes par-
tidários de 11 siglas que são 

contra o voto impresso promo-
veram uma “dança das cadei-
ras” entre titulares e suplen-
tes que ocupavam espaço na 
comissão, na qual retiraram 
aqueles que poderiam apoiar 
a proposta. Para Filipe Barros, 
porém, mais crítico do que a 
mobilização dos partidos é o 
que ele considera uma inter-
ferência do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) em um assunto 
que define como “estrita-
mente parlamentar e legisla-
tivo”. “Não é possível que uma 
pauta que é de interesse do 
parlamento encontre tantas 
barreiras. Então, essa tentativa 
de interferência no debate eu 
considero muito negativo”.

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, fez um pro-
nunciamento na noite da ter-
ça-feira (20), em cadeia de 
rádio e TV, pedindo o retorno 
dos alunos às aulas presen-
ciais. Mesmo com os casos de 
covid-19 ainda altos no país, 
que teve 1.424 mortos nas 
últimas 24 horas, o ministro 
fez um pedido pelo retorno às 
atividades escolares. “O Brasil 
não pode continuar com as 
escolas fechadas, gerando 
impacto negativo nestas e nas 
futuras gerações”, disse.

“Caros estudantes e pro-
fissionais da Educação”, 
acrescentou o ministro, 
“não podemos mais adiar 
este momento”. Atualmente 
a taxa de imunização total 
da população contra o coro-
navírus é de 21,16%.

Em pouco menos de seis 
minutos de fala, Milton Ribeiro 
argumentou que a decisão de 
fechar as escolas foi delegada a 
estados e municípios, fazendo 
linha com o discurso do pre-
sidente Jair Bolsonaro que 
busca se isentar de ações mais 
contundentes no combate à 

O MINISTRO usou, ainda, o tempo de fala para lembrar de ações que a pasta fez “para 
garantir que este retorno seja seguro para todos”

pandemia. O ministro também 
disse que a pasta não pode-
ria determinar o retorno às 
aulas, “caso contrário, já teria 
determinado”.

O ministro usou, ainda, 
o tempo de fala para lem-
brar de ações que a pasta 
fez “para garantir que este 
retorno seja seguro para 
todos”. No entanto, Milton 
Ribeiro não citou nenhuma 
medida futura, a não ser 

o apoio do governo e do 
Ministério da Educação à rea-
bertura imediata de escolas.

Milton ainda destacou que 
a pasta age como “coordena-
dora e articuladora nacional”.

A gestão de Milton à 
frente da pasta na pandemia, 
no entanto, é criticada por 
parlamentares da área de 
educação que o veem como 
alheio aos reais problemas 
dos alunos brasileiros.
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24 horas
O prefeito de Maringá, 
Ulisses Maia, sancionou a 
lei complementar que faz ade-
quações à legislação munici-
pal em atendimento à Lei da 
Liberdade Econômica. Com a 
nova lei, uma das mudanças 
consistirá na efetividade do 
Alvará Online, levando pratici-
dade e possibilidade de abrir 
uma empresa em menos de 
24 horas. “O objetivo desta 
LC é estimular novos negó-
cios, geração de emprego, 
arrecadação e renda”, comen-
tou Ulisses Maia.

Alma do negócio
A empresa paranaense 
Pormade, uma das maiores 
fábricas de portas do Brasil, 
reformulou todo o Programa 
de Divulgadores Pormade para 
oferecer maior oportunidade 
de ganhos aos interessados. O 
projeto, que existe desde 2019 
e já conta com 180 divulgado-
res, é focado em aumentar a 
propaganda da empresa, dos 
produtos e da marca. Agora o 
objetivo é alcançar mil divulga-
dores, com o prazo de até o 
fim de 2021.

Ato suspenso
A Promotoria de Justiça de 
Barbosa Ferraz determinou limi-
narmente a suspensão do ato 
do prefeito de Corumbataí do 
Sul, Alexandre  Donato (PSD), 
que nomeou a própria filha, de 
apenas 18 anos, para o cargo 
de secretária de Ação Social. 
Além da pouca idade, ela não 
possui qualquer qualificação 
técnica ou experiência para o 
cargo - configurando-se, como 

aponta o MP-PR, clara prática 
de nepotismo.

1º semestre
Ao completar seis meses de 
vacinação, o Paraná ultrapas-
sou a marca de 7 milhões de 
doses aplicadas. Da popu-
lação adulta paranaense, 
63,28% já receberam ao 
menos uma dose. O percen-
tual da população comple-
tamente imunizada, que já 
recebeu a segunda dose ou 
dose única, está em 21,37%.

Contrata-se
A Caixa anunciou contratação 
de 10 mil funcionários, dentre 
empregados e terceirizados, 
para o corpo de colaboradores 
da estatal. De acordo com 
informe divulgado pelo banco, 
serão 4 mil vagas efetivas, 
5,2 mil para estágio e jovens 
aprendizes e 800 para recep-
cionistas e vigilantes. Das 4 
mil vagas para empregados, 
3 mil serão convocados de 
concurso vigente, e haverá 
mil vagas para pessoas com 
deficiência aprovadas em con-
curso posterior, com previsão 
de publicação do edital até 
setembro deste ano.

Entrega diária
A Pfizer anunciou que deve 
começar a intensificar a 
entrega de doses de sua 
vacina contra a covid-19. De 
20 de julho até 1º de agosto, 
13 voos vindos dos EUA 
chegarão ao país com um 
total de 13.265.460 de doses 
do imunizante da empresa. A 
média de entregas diárias deve 
superar 1 milhão de doses.

LDO 2022
O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou a LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias) para 2022. A peça prevê uma receita total de R$ 
48,3 bilhões para o ano que vem. O documento aponta aumento em 

saúde e assistência social, de 4% sobre a LOA 2021.

LDO 2022
A LDO 2022 estima em R$ 4,57 bilhões o montante a ser desti-
nado para investimentos, um crescimento de 47,86% em relação 

ao previsto na LDO 2021. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, 
lembra que o valor vai se somar aos R$ 5 bilhões de projetos de 
infraestrutura já em andamento. “O aquecimento econômico vai 
se refletir nos indicadores de renda e de emprego e também na 

arrecadação do Estado e dos municípios”, avalia.

GERALDO BUBNIAK/AEN

Justiça mantém confisco
de agrotóxicos até sair
laudo de autenticidade

Cascavel - A desembarga-
dora federal Vivian Josete Pan-
taleão Caminha do TRF4 (Tri-
bunal Regional Federal da 4ª 
Região) decidiu, nesta semana 
(19), que uma carga de agrotó-
xicos da empresa DDA - Defensul 
Distribuidora Agrícola, apreen-
didos por suspeita de falsifica-
ção, devem ficar confiscados 
até a elaboração de um laudo 
de autenticidade dos produtos. 

A apreensão ocorreu em 
abril deste ano, quando um 
veículo da empresa passou 
por vistoria em um posto da 
Polícia Rodoviária Federal em 
Cascavel. A magistrada, inte-
grante da 4ª Turma da Corte, 
afirmou que, se confirmada a 
inautenticidade dos produtos, 
os danos ao meio ambiente e 
à saúde da população podem 

Mais de 90% das escolas estaduais
já recebem estudantes após as férias

Vacinação e protocolo
Na última terça (20), o Paraná chegou à marca de 223 mil profissionais 

da Educação Básica vacinados com a primeira dose (somando as redes 
públicas estadual e municipal e a privada). 

As escolas seguem um protocolo de segurança, garantindo distanciamento 
de 1,5 metro entre os estudantes, disponibilizando álcool em gel, reforçando a 
obrigatoriedade do uso de máscara e aferindo a temperatura de alunos e fun-
cionários na entrada do colégio. Distanciamento, uso de máscara e aferição de 
temperatura também são regras dentro do transporte escolar.

Na página Aulas Seguras 2021, a comunidade escolar encontra impor-
tantes orientações sobre o funcionamento das escolas para o ano letivo de 
2021, com perguntas e respostas frequentes, uma cartilha com os principais 
procedimentos de biossegurança, cartazes com dicas para os estudantes e 
também o termo de compromisso para os pais e responsáveis que desejam 
o retorno presencial de seus filhos.

Cascavel - Mais de 90% das 
2.100 escolas estaduais foram 
reabertas - total ou parcial-
mente - nessa quarta-feira (21), 
no retorno do recesso escolar e 
início do segundo semestre do 
ano letivo de 2021. São 500 a 
mais do que no encerramento 
do primeiro semestre, segundo 
informa a Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte. Cerca 
de 920 mil estudantes estão auto-
rizados a retomar as aulas presen-
ciais, mediante assinatura de um 
termo de responsabilidade pelos 
pais ou responsáveis.

Tanto as escolas que reto-
maram as atividades presen-
ciais de forma total (todas as 
turmas) como as que retoma-
ram parcialmente mantém o 
modelo híbrido. A volta não 
é obrigatória e os alunos que 
optarem por não ir às aulas 
presencialmente continuarão 
no ensino remoto via Google 
Meet e também pelas platafor-
mas digitais do Aula Paraná, na 
TV aberta e no YouTube, além 
do kit pedagógico impresso.

Nessa quarta, 149 dos 155 
colégios estaduais de Curitiba 
receberam estudantes presen-
cialmente. Em Londrina, todas 
as 68 escolas foram reabertas, 
assim como as 32 de Maringá. 
Das 92 escolas pertencentes ao 
Núcleo Regional de Educação 
de Cascavel, 90 retomam as ati-
vidades presenciais no formato 
híbrido. Em algumas cidades, 

ser graves e, por isso, aplicou 
os princípios da precaução e 
da prevenção em sua decisão.

O juízo de primeira instân-
cia havia decidido, em limi-
nar, pela liberação das mer-
cadorias, pois entendeu que 
a Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná) 
havia certificado a origem e a 
procedência dos agrotóxicos. 
Contudo, o Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis) interpôs o agravo de 
instrumento contra a deci-
são. A autarquia alegou, no 
recurso, que a Adapar ainda 
está verificando a procedên-
cia dos produtos com os fabri-
cantes. O Ibama argumentou 
também que, somente após a 
realização de perícia técnica, 

seria possível apurar se os 
bens apreendidos podem ser 
devolvidos para a empresa.

A desembargadora Cami-
nha, relatora do caso no 
TRF4, deu provimento limi-
nar ao recurso. Ela destacou 
que, diferente dos danos ao 
meio ambiente, o prejuízo da 
empresa é exclusivamente 
financeiro e não caracteriza 
dano irreparável ou de difícil 
reparação. “Foram noticiadas 
práticas reiteradas pela agra-
vada, envolvendo a atividade 
de transporte interestadual de 
produtos perigosos, sem autori-
zação do órgão ambiental com-
petente e com indício de não 
autenticidade, o que depõe, em 
um juízo sumário, contra a sua 
boa-fé”, acrescentou a magis-
trada em sua manifestação.

ainda existem decretos muni-
cipais que impedem o retorno. 

GRADUAL
Segundo Roni Miranda, dire-

tor de Educação da secretaria 
da estadual, o retorno às aulas 
presenciais, que vêm aconte-
cendo desde 10 de maio, se dá 
de maneiras distintas: “Algumas 
escolas estão atendendo todas 
as suas turmas, mas existem 
outras que estão em seu pri-
meiro dia de aula presencial 
desde o dia 16 de março de 
2020. Por isso, depois de mais 
de um ano e meio de pande-
mia, a volta é de forma gradual 
para que aconteça uma adapta-
ção com relação a esse contexto 
de atendimento aos estudantes 
neste momento”. 

SEGURANÇA
Para garantir a segurança 

sanitária, as escolas estaduais 
do Paraná foram organizadas 
de forma a respeitar o distan-
ciamento social e cumprindo 
os protocolos de biossegu-
rança. Todos os profissionais 
de educação passaram por 
uma capacitação e receberam 
equipamentos de proteção.

A diretora da Escola Estadual 
Dom Pedro II, Juliana Muterlle, 
aponta que 30% do total de alu-
nos voltaram às aulas presenciais 
neste momento, depois de um 
ano e meio no ensino remoto. Ela 
destaca que todos os protocolos 
de biossegurança estão sendo 
seguidos. “Compreendemos 
que ainda existe um receio por 
parte dos pais em permitir que 
seus filhos retornem, mas esta-
mos organizados para garantir 
que todos os cuidados sejam 
tomados e a rotina se restabeleça 
de forma segura”.
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Mais de 90% das
escolas receberam  
alunos no Paraná

NA área do Núcleo Regional de Educação de Umuarama os portões de 19 escolas foram abertos para pouco mais de 2 mil alunos

Mais de 90% das 2.100 esco-
las estaduais foram reabertas – 
total ou parcialmente – ontem 
(quarta-feira, 21), no retorno 
do recesso escolar e início 
do segundo semestre do ano 
letivo de 2021. São 500 a mais 
do que no encerramento do 
primeiro semestre, segundo 
informa a Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte.

Cerca de 920 mil estudan-
tes estão autorizados a reto-
mar as aulas presenciais, 
mediante assinatura de um 
termo de responsabilidade 
pelos pais ou responsáveis.

Tanto as escolas que reto-
maram as atividades presen-
ciais de forma total (todas as 
turmas) como as que retoma-
ram parcialmente mantém o 
modelo híbrido. A volta não 
é obrigatória e os alunos que 
optarem por não ir às aulas 
presencialmente continuarão 
no ensino remoto via Google 
Meet e também pelas platafor-
mas digitais do Aula Paraná, na 
TV aberta e no YouTube, além 
do kit pedagógico impresso.

NA CAPITAL
Ainda na quarta-feira, 149 

dos 155 colégios estaduais 
de Curitiba receberam estu-
dantes presencialmente. Em 

Londrina, todas as 68 escolas 
foram reabertas, assim como 
as 32 de Maringá. Das 92 esco-
las pertencentes ao Núcleo 
Regional de Educação (NRE) de 
Cascavel, 90 retomam as ativi-
dades presenciais no formato 
híbrido. Em algumas cidades, 
ainda existem decretos muni-
cipais que impedem o retorno. 

UMUARAMA
Segundo Gilmara Zanatta, 

na área do Núcleo Regional 
de Educação de Umuarama 
os portões de 19 escolas 
foram abertos para pouco 
mais de 2 mil alunos.

chefe do NRE, os portões de 
19 escolas foram abertos para 
pouco mais de 2 mil alunos.

Roni Miranda, diretor de 
Educação da Secretaria, o 
retorno às aulas presenciais, 
que vêm acontecendo desde 

o dia 10 de maio, se dá de 
maneiras distintas. “Algumas 
escolas estão atendendo 
todas as suas turmas, mas 
existem outras que estão 
em seu primeiro dia de aula 
presencial desde o dia 16 
de março de 2020. Por isso, 
depois de mais de um ano e 
meio de pandemia, a volta é 
de forma gradual para que 
aconteça uma adaptação com 
relação a esse contexto de 
atendimento aos estudantes 
neste momento", disse. 

Para garantir a segurança 
sanitária, as escolas estaduais 
do Paraná foram organizadas 
de forma a respeitar o distan-
ciamento social e cumprindo 
os protocolos de biossegu-
rança. Todos os profissionais 
de educação passaram por 
uma capacitação e receberam 
equipamentos de proteção.

Vacinação e proteção
Na última terça-feira (20), o Paraná chegou à marca de 223 

mil profissionais da Educação Básica vacinados com a primei-
ra dose (somando as redes públicas estadual e municipal e 
a privada). As escolas seguem um protocolo de segurança, 

garantindo distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, 
disponibilizando álcool em gel, reforçando a obrigatorieda-
de do uso de máscara e aferindo a temperatura de alunos e 
funcionários na entrada do colégio. Distanciamento, uso de 

máscara e aferição de temperatura também são regras dentro 
do transporte escolar.
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Com quase R$ 70 mi
de contas atrasadas,
ação tenta incentivar
negociação de dívidas

Cascavel - Com o olhar vol-
tado às famílias que perderam 
renda durante a pandemia, 
tiveram problemas financeiros 
e acabaram negativadas em sis-
temas de proteção de crédito, o 
Município de Cascavel decidiu 
convidar as entidades classis-
tas ligadas ao comércio para 
uma campanha de recupera-
ção de crédito dos clientes que 
se encontram endividados.

Com indicadores que mos-
tram Cascavel na vanguarda 
da retomada econômica entre 
as principais cidades do Brasil, o 
prefeito Leonaldo Paranhos avalia 
que o momento é de estimular o 
consumo: “Os números indicam 
que estamos preparados não para 
uma retomada apenas, mas uma 
explosão econômica, que irá nos 
fortalecer ainda mais. Somos 
a cidade do interior que mais 
gerou emprego no primeiro 
semestre e, nesta semana, rece-
bemos a notícia de que Casca-
vel foi destacada pelo Ministério 
da Economia pela desburocra-
tização que facilita a abertura 
de empresas. O momento é de 
nos fortalecer ainda mais, esti-
mulando consumo consciente”, 
destaca o prefeito.

De acordo com dados do 
SPC, Cascavel possui 58.222 

Encontro apresenta expectativas para o 
futuro e dá dicas para empresas crescerem

Cascavel - Com 22 anos de 
pesquisa e atuação no desenvol-
vimento de gestores, o IDEBra-
sil (Instituto de Desenvolvimento 
Empresarial) realiza na próxima 
segunda-feira (26) encontro com 
donos de negócios dispostos a 
aproveitar o crescimento eco-
nômico previsto para os próxi-
mos 24 meses e alavancar sua 
empresa. Serão quatro opções 
de horário (8h, 10h30, 15h30 e 
19h), tendo como custo um 
quilo de alimento não perecí-
vel. A palestra será na Acic, 
em Cascavel.

Idealizador do evento, Elton 
Livio Petterle afirma que o 
Brasil (e o mundo) viverá uma 

registros de pessoas negativadas. 
Juntas, elas têm dívida de R$ 67,9 
milhões no comércio local.

Além da Semdec (Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico), a campanha envolve 
a Acic (Associação Comercial e 
Industrial de Cascavel), a Amic 
(Associação das Microempre-
sas e Empresas de Pequeno 
Porte do Paraná) e o Sindilojas. 
As ações da campanha “Meu 
Nome Limpo” acontecerão nos 
dias 28, 29 e 30 de julho e de 4 a 
6 de agosto, quando as pessoas 
poderão fazer consultas gratui-
tas ao SPC, à Serasa e ao SCPC. 
Na segunda semana da campa-
nha, o horário de atendimento 
será estendido, das 8h até as 
20h. E, na primeira semana, o 
atendimento será das 8h às 18h.

A secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Hivonete 
Piccoli, explica que as empre-
sas que aderirem à campanha 
irão oferecer desconto de, no 
mínimo, 50% sobre o valor dos 
juros, além do reparcelamento 
da dívida. O desconto poderá 
ser maior, conforme a política de 
crédito da empresa. “Nós estare-
mos concentrados em dois pon-
tos de atendimento, um deles 
será no Teatro Municipal, região 
central e estratégica para que a 

gente tenha o suporte para aten-
der a demanda. O outro local 
será na Amic”, explica Hivonete.

A presidente da Amic, Regina 
Xavier, destaca que a campa-
nha irá fortalecer a economia 
com mais pessoas voltando a 
consumir. “A pessoa que tem o 
nome ativado novamente, posi-
tivamente, ela acaba voltando 
a consumir e é isso o que nós 
precisamos nesse momento, 
que ele volte a consumir para 
movimentar melhor a nossa 
economia”, avalia.

O vice-presidente para assun-
tos do comércio da Acic, Fábio 
Bigolin, diz que a expectativa é 
boa e de que haja grande adesão. 
“É uma parceria para fomentar a 
volta do comércio”, destaca.

Leopoldo Furlan, presidente 
do Sindilojas, destaca a impor-
tância de aproveitar o momento 
e as condições para limpar o 
nome: “A pessoa que tem o 
nome limpo vai poder agora, 
no fim do ano, ter acesso ao 
crédito. Ela terá um bom score 
e, conforme a evolução do score, 
vai ter um juro subsidiado”.

Além de renegociar a dívida, 
os consumidores terão oficinas 
rápidas, dinâmicas sobre con-
sumo consciente e a importân-
cia de manter o nome limpo.

onda de crescimento nos pró-
ximos 18 a 24 meses, fruto 
da demanda reprimida cau-
sada pela pandemia, e que os 
negócios que estiverem orga-
nizados terão condições de ter 
acesso a esses ganhos.

Segundo ele, nos últimos 
dez anos, a economia brasi-
leira cresceu 0,5%, em termos 
reais. Ou seja, praticamente 
estagnada. Enquanto isso, a 
inflação acumulada soma 74%. 
Contudo, a maioria das empre-
sas não conseguiu acompa-
nhar nem o aumento da infla-
ção, o que “demonstra que 
empresas bem estruturadas 
cresceram mais e absorveram 

a perda das mal estruturadas”. 
E afirma: “O pequeno negócio 
empobreceu e ficou velho (no 
modelo de gestão)”. 

Diante disso, a grande ques-
tão é: o que fazer agora? É isso 
que Elton pretende respon-
der na palestra, oferecendo 
aos participantes sete dicas 
imprescindíveis para quem 
quer manter as portas abertas 
e melhorar seu faturamento.

Para participar das pales-
tras é preciso fazer a inscrição 
pelo site https://cascavel.ide-
brasil.com.br/. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelos 
WhatsApp (41) 99673-7080 e 
(45) 99126-2468.

Agora, ministro
Na edição do dia 27 de 
janeiro, citamos que Ciro tor-
nou-se a eminência parda do 
Governo junto ao Congresso, 
levando a Bolsonaro todo tipo 
de demanda. 

Bye, bye
Depois que tomar posse na 
Casa Civil da Presidência, 
Ciro Nogueira terá de frear, e 
muito, suas idas para Miami.

Evangélico, e só
A Igreja Adventista do Sétimo 
Dia informa que o ministro 
Humberto Martins, presi-
dente do STJ, não é pastor, 
apenas um membro. Um pas-
tor tem relações trabalhistas, 
o que impediria suas funções 
na Corte. 

De saída
O deputado federal Túlio 
Gadelha, que está de saída 
do PDT, teve uma longa 
conversa com o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
para se filiar ao partido e 
formar uma aliança que via-
bilizasse sua candidatura ao 
Governo de Pernambuco.

Confusão
Túlio está à procura de outra 
legenda para ser majoritário 
ou tentar a reeleição. Já rece-
beu convites do PSB, do PT e 
do PL. Já sua ida para o Rede 
pernambucano seria a sua 
desgraça, pois o partido está 
dividido em vários grupos e 
a comissão provisória não é 
respeitada pelos filiados. 

Ao pódio!
Aqui fica a torcida para o 
Time Brasil nos Jogos Olímpi-
cos. Com tantos problemas 
aqui e no mundo, muita gente 
esqueceu. Sim, teremos a 
Olimpíada de Tóquio. 

Privatização vem aí
Os Correios já foram melho-
res. Houve tempo em que um 
Sedex normal despachado 

Ciro e Jair
Não é de hoje que o senador Ciro Nogueira, presidente do 

Progressistas (antigo PP), é o político mais poderoso do País, 
junto ao governo federal, abaixo apenas do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. Ciro emplacou nomes em minis-

térios, em gerências e diretorias de bancos, é o padrinho do 
novo ministro do STF, Nunes Marques. Um cargo palaciano 

bem perto do gabinete presidencial seria questão de tempo. O 
próximo passo é filiar nos quadros do Progressistas, de volta, 
o presidente Bolsonaro - legenda de onde saiu quando estou-
rou o escândalo do Petrolão, no qual figuraram numerosos 

parlamentares filiados ao então PP.

de uma cidade do interior 
chegava em dois dias a uma 
capital. Um envelope reme-
tido em Teófilo Otoni (MG) 
no último dia 14 só chegou 
ontem a Goiânia. 

MERCADO
Seguros
Os megavazamentos de 
dados e ataques de hackers 
a empresas e órgãos públi-
cos acenderam a luz verme-
lha no setor privado. Setores 
como varejo, energia e saúde 
recorrem mais ao seguro de 
Riscos Cibernéticos contra 
prejuízos. No acumulado de 
janeiro a maio, o seguro para 
cobertura de Cyber Risks 
arrecadou R$ 34 milhões em 
prêmios, aumento de quase 
145% em relação ao mesmo 
período de 2020. Os núme-
ros são da Federação Nacio-
nal de Seguros Gerais.

Pela tangente
Alvo de reclamações segui-
das na zona rural de Goiás 
por falta de energia, a distri-
buidora Enel resolveu indicar 
uma solução com os custos 
para o consumidor. Em vez 
de resolver o problema com 
reforça dos linhões, criou um 
programa que financia kit de 
energia solar por nove anos, 
com cobrança parcelada na 
conta de luz. E a um preço 
não muito competitivo frente 
ao que há na praça. E sofre o 
produtor rural.

GetNet resolveu
Quando a empresa resolve 
com eficiência e assume 
responsabilidades, é missão 
nossa publicar. A Getnet cor-
reu para solucionar problema 
de cliente que não recebeu 
seus pagamentos pela maqui-
ninha. Prometeu crédito para 
hoje. “A empresa afirma ainda 
que preza pela excelência 
e transparência nos servi-
ços prestados, trabalhando 
constantemente para melhorar 
cada vez mais os negócios dos 
clientes”, informa.
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12ª Regional de Saúde recebeu ontem 
8.844 doses de vacina contra a covid

PREVISÃO é de que cerca de 80 por cento do total seja distribuído apenas à população 
do município. O restante vai para outros 21 municípios da 12ª RS.

O Paraná começou ontem 
(quarta-feira, 21) a distribuir 
mais 377.505 vacinas contra 
covid-19 para as 22 Regionais 
de Saúde. As doses fazem 
parte da 31ª pauta de distri-
buição do Ministério da Saúde. 
São 453,7 mil vacinas no total, 
sendo 296.550 da Covishield 
(AstraZeneca/Oxford); 88.200 da 
CoronaVac (Instituto Butantan/
Sinovac); e 69.030 doses da 
Comirnaty (Pfizer/BioNTech). 
Parte do quantitativo será arma-
zenada para segunda dose, e 
parte ainda é esperada para os 
próximos dias.

A Regional de Saúde de 
Umuarama, recebeu 8.844 e a 
previsão é de que cerca de 80 
por cento deste montante seja 
distribuído apenas à popula-
ção do município onde fica a 
sede. O restante será distri-
buído para outros 21 municí-
pios menores que ficam situa-
dos na região noroeste e são 
parte da circunscrição 12ª RS.

O lote destinado ao Paraná 
inclui as 211.575 doses da 

AstraZeneca/Fiocruz/Oxford 

que aterrissaram no Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais, 
na terça-feira (20). Elas se 
somam às 141 mil que che-
garam à Capital na segunda 
(19). Dentro do quantitativo 
estimado pelo Ministério da 
Saúde, há ainda as vacinas da 
Pfizer que chegaram às 00h20 
de ontem (21) e outras 32.175 
doses da AstraZeneca, produ-
zidas pela Fiocruz, que serão 
entregues nos próximos dias 
para completar o lote.

Todas elas passam por 
conferência detalhada no 
Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar). Segundo 
a Secretaria de Saúde, devem 
receber por via terrestre as 
Regionais de Paranaguá, 
Metropolitana, Ponta Grossa, 
Irati, Guarapuava, União 
da Vitória, Pato Branco, 
Francisco Beltrão e Telêmaco 
Borba. Já as Regionais de 
Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Campo Mourão, Umuarama, 
Cianorte, Paranavaí, Londrina, 
Apucarana, Maringá, Cornélio 

Procópio, Jacarezinho, Toledo 
e Ivaiporã terão seus quantita-
tivos após transporte aéreo.

DIVISÃO
As 377.505 doses iniciais 

desse lote estão divididas entre 
D1 e D2 e em cinco esquemas: 
32.760 Pfizer, 36.270 Pfizer, 
44.100 CoronaVac, 52.800 
Covax/AstraZeneca e 211.575 
AstraZeneca/Fiocruz.

Da CoronaVac, das 88.200 
vacinas recebidas, 44.100 D1 
serão distribuídas aos muni-
cípios, enquanto a outra 
metade, destinada a D2, ficará 
armazenada no Cemepar até 
a data correta para sua aplica-
ção (21 dias). As doses são des-
tinadas à população em geral.

As da Pfizer também aten-
dem D1 e D2. São 36.270 dire-
cionadas à primeira dose da 
população em geral e outras 
3 2 . 7 6 0  e x c l u s i v a m e n t e 
para Curitiba, atendendo à 
segunda dose das pessoas 
vacinadas com o primeiro 
lote da Pfizer que chegou 
ao Paraná e foi distribuído 

apenas na Capital, em maio. 
As D2 são para pessoas de 60 
a 64 anos, gestantes e puérpe-
ras, pessoas com deficiência 
permanente e comorbidades.

Já as doses da Covishield 
são subdivididas entre dife-
rentes grupos. As 52.800 
vacinas importadas pelo 
consórcio Covax Facility são 
exclusivamente para D1 da 
população em geral.

As demais 211.575 da 

AstraZeneca/Fiocruz são: 
135.010 D1 para população 
em geral; 57.940 D2 de pes-
soas com comorbidades; e 
18.625 D2 de pessoas com 
deficiência permanente.

Segundo a Secretaria da 
Saúde, as outras 32.175 doses 
da AstraZeneca produzidas 
pela Fiocruz (para completar 
as 296.550 anunciadas) vão 
para D2 de trabalhadores da 
educação básica.

Secretário da Saúde acompanha vacinação de fronteira em Guaíra
O secretário de Estado da 

Saúde, Beto Preto, acompa-
nhou ontem (21) a vacinação 
contra a covid-19 no município 
de Guaíra (110 quilômetros de 
Umuarama). A estratégia de 
imunização das fronteiras foi ini-
ciada no último final de semana, 
após o Ministério da Saúde aten-
der o pedido da pasta para o 
incremento de doses nos lotes 

regulares ao Estado.
“Estamos acompanhado 

de perto a vacinação de fron-
teira, justamente pelo grande 
acesso de pessoas no eixo com 
outros países, criando um arco 
de proteção ainda maior com 
essas doses adicionais, fruto 
de uma orientação do gover-
nador Ratinho Júnior, e que 
fomos buscar em Brasília”, 

afirmou Beto Preto.
O Paraná recebeu 45 mil 

doses e deve ser encaminhado 
o mesmo quantitativo nos pró-
ximos dias para continuidade 
da campanha, contemplando 
especificamente os municí-
pios de Foz do Iguaçu, Guaíra, 
Barracão e Santo Antônio do 
Sudoeste, que fazem fronteira 
com o Paraguai e a Argentina.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, também visi-
tou Foz do Iguaçu na terça (20) 
e acompanhou a vacinação.

O município de Guaíra rece-
beu 5.450 doses no primeiro 
pacote dos imunizantes. Além 
de acelerar o ritmo da vacina-
ção no Paraná, o objetivo de 
direcionar um quantitativo 
para a população de fronteira 
é ampliar a barreira contra as 
variantes do coronavírus.

“O secretário Beto Preto 
teve este olhar diferenciado 
também e encaminhou essa 
demanda da fronteira ao 
Ministério da Saúde, e agora 
as doses vão nos ajudar muito, 
porque temos uma preocupa-
ção com a circulação do vírus 
aqui na região”, disse o prefeito 
Heraldo Trento.

Investimentos
Outros investimentos do Governo do Estado também estão sendo 

executados em Guaíra. Três Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão 
em construção, totalizando R$ 1,9 milhão. O Hospital Beneficente 

Assisteguaíra também recebeu cerca de R$ 3 milhões para o custeio 
desde 2019 e foram destinados R$ 250 mil para auxiliar na aquisição 
de equipamentos na estratégia de enfrentamento da pandemia. “São 
ações de todos os tipos na saúde efetivadas pelo Governo do Estado. 
Temos ampliado investimentos e colocado recursos para fazer a regio-
nalização acontecer, também com o apoio do deputado Hussein Bakri, 

que indicou estas emendas”, destacou o secretário.CIDADE recebeu 5.450 doses no primeiro pacote dos imunizantes para acelerar o ritmo 
da vacinação e direcionar um quantitativo para a população de fronteira
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Equipes de busca já encontraram quatro 
corpos de vítimas de tragédia no rio Ivaí

Foi localizado na tarde 
de ontem (quarta-feira, 21) 
o corpo da quarta vítima da 
tragédia que abalou a região. 
Nove pessoas estavam em um 
barco que virou no rio Ivaí, na 
região de São João do Ivaí (190 
quilômetros de Umuarama) 

no último domingo (18). Três 
delas conseguiram se salvar 
naquele momento.

Na manhã de ontem foram 
encontrados também os cor-
pos de Adalberto Fernandes 
Galice, de 42 anos e Sophia 
Pacagnan Fernandes, 4 anos, 

pai e filha. Durante as buscas 
que acontiam à tarde, outros 
dois corpos foram localiza-
dos, também de pai e filha. 
Alberony Menegassi de Souza, 
41 anos e a pequena Heloísa 
Menegassi de Souza, 3 anos.

N i c o l a s  P a c a g n a n 

Fernandes, de 8 anos (filho de 
Adalberto e irmão de Sophia), 
e Patrícia Miranda da Silva, 33 
anos (mãe de Heloísa e esposa 
de Alberony), continuavam 
desaparecidos até o final da 
tarde de ontem.

Segundo os bombeiros, 

ninguém usava coletes salva 
vidas e o dono do barco não 
seria habilitado para navegar. 
Além disso, a embarcação tinha 
capacidade para quatro pessoas.

Os corpos das vítimas 
foram levados para o Instituto 
Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

A Polícia Civil do Paraná 
prendeu ontem (quarta-feira, 
21), 22 pessoas envolvidas em 
organização criminosa espe-
cializada em diversos roubos 
a fazendas e grandes empresas 
no interior do Estado. As cap-
turas aconteceram durante a 
manhã da quarta-feira e esti-
ma-se que o valor de cada 
roubo tenha sido, em média, 
R$ 300 mil, gerando prejuízos 
milionários às vítimas.

Segundo a Polícia Civil, qua-
tro dos presos, foram autuados 
em flagrante, sendo que três 
deles, foram denunciados por 
posse ilegal de arma de fogo e 
um por posse e receptação de 
material tomado de assalto.

No decorrer da operação, 
os investigadores cumpri-
ram 26 mandados de busca 
e apreensão, apreendendo 
objetos que haviam sido 

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida por equipes da Polícia Civil de 
Cruzeiro do Oeste com 80 pedras de crack. De acordo com os investigadores, 
informações anônimas deram conta de que num local daquele município (28 
quilômetros de Umuarama) estaria acontecendo o tráfico de drogas. Os poli-
ciais foram até o endereço citado e identificaram outro suspeito que também 
estava traficando junto com a adolescente, mas este conseguiu fugir antes de 

ser abordado. A jovem e as drogas foram levadas para a delegacia.

O corpo de um homem de 
42 anos, foi encontrado em 
meio a uma plantação de cana 
de açúcar, numa propriedade 
rural situada entre os muni-
cípios de Goioerê e Quarto 
Centenário. O corpo foi loca-
lizado caído às margens da 
rodovia PR-180. O caso foi 
registrado na manhã de ontem 
(quarta-feira, 21).

De acordo com a Polícia 
Civil, há indícios de que o 

PC prende envolvidos 
em roubos no interior 

roubados, veículos e armas.
O  c u m p r i m e n t o  d a s 

ordens judiciais ocorreu 
simultaneamente nos muni-
cípios de Araruna, Cianorte, 
Maringá, Indianópolis, Ponta 
Grossa e Colombo e, no 
decorrer das investigações, 
os policiais constataram 
que o grupo criminoso tinha 
como objetivo roubar produ-
tos agrícolas e fios de cobre 
nas fazendas e nas empresas 
que eram alvos do bando. Na 
ocasião dos crimes, as víti-
mas eram feitas reféns com 
o uso de armas de fogo.

Foi apurado ainda que os res-
ponsáveis pelos crimes também 
eram os mesmos que furtavam 
objetos em construções. Entre 
estes objetos, estão várias tor-
neiras que depois eram comer-
cializadas de maneira ilícita em 
lojas de materiais de construção.

Homem foi encontrado morto
em canavial à beira da PR-180

homem tenha sido morto por 
disparos de arma de fogo, 
isto porque, foram verifica-
das marcas de perfurações 
na região do tórax que devem 
ser analisadas com mais cui-
dado por peritos criminalistas. 
Portanto, somente um laudo 
do Instituto de Criminalística 
de Umuarama é que deverá 
confirmar o fato.

O homem foi identificado 
como Reinaldo Nogueira, 

e seria morador em Quarto 
Centenário. Ainda segundo 
a polícia, ele possui indicati-
vos criminais (de crimes con-
tra o patrimônio).

O local foi isolado pela 
Polícia Militar até que o corpo 
fosse analisado, bem como os 
indícios de cena de crime pelos 
peritos. O cadáver foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal (IML) 
em Campo Mourão para exa-
mes de necropsia.

Adolescente é apreendido após 
comprar moto furtada por R$ 700

MOTOCICLETA recuperada estava com adolescente e foi entregue na delegacia para ser restituída ao proprietário

Um garoto de apenas 
15 anos de idade foi enca-
minhado para a sede da 7ª 
Subdivisão Policial (SDP), em 
Umuarama, sob acusação de 
ter receptado uma motocicleta 
furtada. A moto em questão foi 
recuperada pelas equipes do 
25º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo os policiais milita-
res, a recuperação se deu por 
volta das 20h da terça-feira, 

(20), quando o proprietário da 
motocicleta Honda Titan 150 foi 
ao Batalhão para informar sobre 
o furto de seu veículo. Ele havia 
deixado a moto estacionada 
por volta das 17h, na avenida 
Castelo Branco e quando retor-
nou, não mais a encontrou.

Imediatamente equipes poli-
ciais iniciaram as buscas pela 
cidade até que foram avisadas 
por populares que amigos da 

vítima teriam avistado um sus-
peito pilotando a moto. Um 
cerco foi montado até que moto-
cicleta foi localizada. O piloto foi 
abordado. O adolescente disse 
aos policiais que havia adqui-
rido o veículo meia hora antes 
pela quantia de R$ 700, mas não 
entregou quem teria sido o com-
prador. Ele foi apreendido, bem 
como a motocicleta, e entregue 
na delegacia de Umuarama.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

O que é Lions Clube? 

 Lions Clube Internacional é uma organização de 
serviços humanitários, destinada a promover 
desinteressadamente melhorias no âmbito municipal e 
nacional, através do companheirismo, amizade e 
compreensão mútua. O Leonismo surgiu em 1917, em 
Chicago, EUA, a partir da fusão de clubes de 
negócios, tendo a frente Melvin Jones. 

Presente em quantos países? 

Aproximadamente 180 países e áreas geográficas. 

Quantos membros o Lions Clube Internacional 
possui? 

São 1,5 milhões de associados, sendo a maior e mais 
ativa organização de clubes de serviços do mundo.  
São mais de 40.000 Lions clubes em todo o planeta.  

Dos Propósitos de Lions Clubes: 

CRIAR  e fomentar um espírito de compreensão entre 
os povos da Terra. 

ENCORAJAR homens de mentalidade de serviço a 
servir suas comunidades sem recompensa financeira 
pessoal, estimular a eficiência e promover elevado 
padrão de ética no comércio, indústria, profissões, 
serviços públicos e empreendimentos privados. 

Conselho de Assistência Social
elege hoje novos conselheiros

O Conselho Municipal 
de Assistência Social de 
Umuarama (CMAS) realiza hoje 
(quinta-feira, 22) a eleição dos 
representantes da sociedade 
civil que irão compor a execu-
tiva para o período 2021/2023. 
A assembleia elegerá 12 repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada e seus respectivos 
suplentes, sob a coordenação 
da comissão especial eleitoral.

O processo eletivo inclui as 
etapas de inscrição, que ocor-
reu de 15 a 25 de junho, aná-
lise e publicação das inscri-
ções pela comissão, períodos 
para apresentação e análise 
de recursos e homologação 
das inscrições, feita em 16 de 
julho. A eleição nesta quinta 
terá três horários distintos 
para votação: às 8h30 serão 

escolhidos os representan-
tes das entidades e organi-
zações de assistência social, 
às 13h30 representantes dos 
trabalhadores e às 15h dos 
usuários e organizações dos 
usuários da assistência.

A eleição será no Anfiteatro 
Haruyo Setogutte, no Paço 
Municipal (Av. Rio Branco, 
nº 3717, Centro Cívico), com 
todas as normas de segurança 
vigentes em virtude da pande-
mia de covid-19. Será obrigató-
rio o uso de máscara, o distan-
ciamento social e uso de álcool 
gel, fornecido no local.

Os 12 titulares eleitos e os 
suplentes serão referenda-
dos na Conferência Municipal 
de Assistência Social, pre-
vista para 13 de agosto. Serão 
quatro representantes das 

entidades e organizações do 
setor, quatro usuários e orga-
nizações de usuários e quatro 
representantes dos trabalha-
dores da área, que exercerão 
mandato de dois anos – sendo 
admitida apenas uma recon-
dução por igual período.

A eleição pode ocorrer 
por aclamação, voto aberto 
ou voto secreto, a critério da 
assembleia de cada segmento. 
Terão direito a voto candida-
tos que tiveram suas inscri-
ções homologadas pela comis-
são e estiverem presentes na 
eleição. O CMAS atualmente é 
presidido pela assistente social 
Dayanne Paola de Oliveira 
Demozzi, que atua como coor-
denadora da proteção social 
básica na Secretaria Municipal 
de Assistência Social.

Cruzamentos semaforizados ganham 
frente segura para os motociclistas

Nos cruzamentos sinali-
zados por semáforo o trân-
sito de Umuarama passou a 
contar com a área de espera 
– também chamada frente 
segura –, destinada exclusiva-
mente a motocicletas, moto-
netas e ciclomotores. O espaço 
é demarcado por uma segunda 
linha de retenção, pintada 
poucos metros antes da linha 
que delimita o espaço entre os 
veículos e a faixa de pedestres.

A novidade, prevista na lei 
federal 14.071/20, que entrou 
em vigor em 12 de abril deste 
ano e trouxe alterações ao 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), está sendo implantada 
pela Diretoria de Trânsito de 
Umuarama (Umutrans). “Essa 
área de espera é posicionada 
junto à aproximação semafó-
rica, imediatamente à frente da 
linha de retenção dos demais 
veículos, e o intuito é que as 
motos ocupem o espaço mais à 
frente e, na abertura do semá-
foro, saiam antes dos outros 
veículos”, explica a diretora da 
Umutrans, Dianês Maria Piffer.

A  c h a m a d a  “á rea  d e 
espera” está no Anexo I do 
CTB. A lei que criou esta sina-
lização trouxe outras mudan-
ças importantes que afetam 

diretamente os motociclis-
tas, dentre elas o aumento 
do limite de idade para o 
transporte de crianças neste 
tipo de veículo. “Agora, ape-
nas crianças maiores de 10 
anos poderão ser conduzi-
das em motocicletas, moto-
netas ou ciclomotor”, alertou 
Dianês. Antes o CTB permi-
tia o transporte de crianças a 
partir de 7 anos e meio.

Devido à dificuldade de 
fiscalização ainda são vistos 
muitos adultos com crianças 
pequenas na garupa de moto-
cicletas, inclusive como ter-
ceiro ocupante – em meio a 
adultos. Com a mudança no 
CTB, esse tipo de comporta-
mento será coibido e a fisca-
lização deve ser intensificada.

Quanto à área de espera, 
a Umutrans orienta que os 
demais condutores se atentem 
e respeitem o espaço exclusivo 

dos motociclistas. A diretora 
reforça que “condutores dos 
demais veículos devem respei-
tar a área de espera e possibi-
litar a passagem dos motoci-
clistas, para que possam usar o 
espaço da frente segura”, disse.

“Orientamos ainda que 
todos trafeguem dentro do 
limite de velocidade, mante-
nham a atenção na direção 
e só ultrapassem com segu-
rança. A frente segura tam-
bém está sendo implantada 
em grandes cidades do país, 
como a capital paranaense 
Curitiba”, completou Dianês 
Piffer. Quem desrespeitar 
essa sinalização poderá ser 
autuado de acordo com o 
Art. 182, IV, do CTB (parar 
em desacordo com as posi-
ções estabelecidas). A infra-
ção é de natureza leve, com 
punição de três pontos na 
CNH e multa de R$ 88,38.

A UMUTRANS orienta que os demais condutores devem ficar atentos e respeitar o 
espaço exclusivo dos motociclistas

Semáforo ativado
Com a liberação do trânsito nas duas pistas da Avenida Portugal, a 

Umutrans ativou nesta quarta-feira (21) o semáforo implantado nas 
imediações do supermercado Atacadão – entroncamento com a Rua 
Leonildo Stecca, no Jardim Cruzeiro – e os motoristas que trafegam 
pela região devem ficar atentos. A extensão da avenida está sendo 
duplicada pelo município, entre a Guarda Mirim e a rodovia PR-482 

(saída para Maria Helena), e o semáforo visa dar mais segurança para 
pedestres e condutores de veículos que transitam pelo local.
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U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

O intercâmbio é para o Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave, em Portugal

Acadêmicos da Unipar são aprovados para o
Programa de Mobilidade Acadêmica
Internacional (PRIMIA)

UNIPAR
NOTÍCIAS DA

A Coordenadoria de Pesquisa e 
Extensão (Copex) e a Diretoria 
Executiva de Gestão do Ensino 
Superior (DEGES), da Universidade
Paranaense - Unipar, comunicou a 
aprovação de seus alunos no 
Programa Institucional de 
Mobilidade Internacional Acadêmi-
ca (PRIMIA). Três alunos da 
Instituição se inscreveram para o 
Processo Seletivo que garantia vaga 
no Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave (IPCA), em Barcelos, 
Portugal.

Dois acadêmicos do curso de Direito 
– sendo um de Umuarama e outro 
de Francisco Beltrão - e um de 
Engenharia Civil, da Unidade de
Toledo, se inscreveram e foram 
aprovados. As três vagas disponíveis
dependeram da seleção dos 
interessados e do exame de 
admissão pela Instituição anfitriã.

O convênio de cooperação 
acadêmica e científica, firmado pela 
Unipar em 2017, é uma excelente 
oportunidade para enriquecer o 
currículo dos alunos no desenvolvi-
mento de projetos científicos. O 
semestre letivo português tem 
início em 20 de setembro.

Silvia Regina Locatelli é uma das 
aprovadas para o intercâmbio. Ela é
acadêmica do 4º ano do curso de 
Direito da Unipar de Umuarama e
define a conquista como um sonho 
realizado. “Esse desafio significa a
realização de um sonho, do qual 
nunca desisti”.

A Gabriela Cristina Guzzo também 
estuda Direito, mas na Unidade de

Francisco Beltrão, onde cursa o 3º 
ano. Para ela, a oportunidade vem 
ao encontro dos anseios que 
sempre teve ao ingressar na 
universidade. “Estou muito feliz e 
me sinto lisonjeada por ter sido 
selecionada para participar do 
programa. Desde que iniciei a vida
acadêmica prometi que iria 
aproveitar tudo o que a universi-
dade e o curso me proporcionas-
sem. Sou apaixonada pela pesquisa 
e pelos projetos de extensão, e 
agora embarco rumo à aventura da 
minha vida. Espero que esses seis 
meses sejam extremamente 
proveitosos”, expressou 
acrescentando seus agradecimentos 
à Unipar: “gostaria de agradecer a 
Unipar por ter confiado a mim a 
responsabilidade de representa-la 
em Portugal e ao meu coordenador 
de curso, professor Alexandre 
Magno Augusto Moreira, que 
sempre me incentivou.

Para o estudante do 5º ano de 
Engenharia Civil, na Unipar de 
Toledo, Raphael Zalevski Mariano, a 
aprovação é sinônimo de esforço 
recompensado. “Essa conquista é a 
realização de um sonho e é muito
bom ver todo o esforço ser 
recompensado”.

Da esquerda para a direita, Silvia,
Gabriela e Raphael

Quantidade de casos diários da 
doença cai para 26 em Umuarama

No Paraná
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem (21) mais 3.008 

casos confirmados e 84 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os 
números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não 
representam a notificação das últimas 24 horas.Os dados acumu-
lados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 

1.345.871 casos confirmados e 33.804 óbitos. Os casos confir-
mados divulgados nesta data são de janeiro (4), fevereiro (13), 

março (213), abril (198), maio (167), junho (210) e julho (2.203) 
de 2021.O informe relata que 1.468 pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.123 pacientes 
em leitos SUS (623 em UTIs e 500 em enfermarias) e 345 em 

leitos da rede particular (169 em UTIs e 176 em enfermarias). Há 
outros 2.302 pacientes internados, 1.399 em leitos de UTI e 903 
em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão 
nas redes pública e particular e são considerados casos suspei-

tos de infecção pelo Sars-CoV-2.A Secretaria da Saúde informa a 
morte de mais 84 pacientes. São 36 mulheres e 48 homens, com 
idades que variam de 25 a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 19 

de fevereiro a 21 de julho de 2021.

Uma mulher de 38 anos 
faleceu na última terça-feira 
(20) no Hospital Uopeccan e 
é a vítima de número 290 da 
covid-19 em Umuarama. De 
acordo com o Boletim Covid 
divulgado ontem (quarta-
-feira, 21) à tarde, 26 novos 
casos de coronavírus foram 
co n f i r m a d o s ,  s e n d o  1 5 
mulheres e 11 homens. Este 
é o menor número desde o 
início do mês.

Das 37.373 pessoas que 
b u s ca ra m  a te n d i m e n to 
médico no Ambulatório de 
Síndromes Gripais e nas uni-
dades básicas de saúde da 
cidade, 18.065 apresentaram 
resultado negativo para coro-
navírus e 15.225 casos foram 
confirmados – deste total, 
13.025 pessoas se recupera-
ram, 1.891 estão fazendo o tra-
tamento em suas residências e 

19 estão hospitalizadas.
N ã o  h o u ve  a l te ra çã o 

no quadro de leitos dis-
p o n i b i l i za d o s  p e l o  S US 
(Sistema Único de Saúde) 

para tratamento exclusivo 
de covid-19, nos hospitais 
locais: 54 das 64 enfermarias 
estão ocupadas, assim como 
22 dos 37 leitos de UTI.

Imunização contra o coronavírus
chega hoje às pessoas com 37 anos

A vacinação contra o coro-
navírus em Umuarama segue o 
cronograma nacional e, nesta 
quinta-feira (22), chega às 
pessoas com idade de 37 anos 
(e acima disso). Os imunizan-
tes serão aplicados enquanto 
houver estoque na unidade 
básica de saúde Centro de 
Saúde Escola (Unipar Sede) e 
na Escola Municipal Sebastião 
de Mattos, das 16h às 20h.

Nesta remessa, que che-
gou na noite de ontem (quar-
ta-feira, 21) ao município, 
serão disponibilizadas pouco 
mais de 1,9 mil doses das vaci-
nas Astrazeneca, Coronavac 
e Pfizzer, lembrando que é 
preciso apresentar um docu-
mento pessoal com foto, 

cópia ou imagem no celu-
lar do pré-cadastro (saude.
umuarama.pr.gov.br) ou com-
provante de endereço.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama prosse-
gue ainda com a imunização 
da segunda dose da vacina 
contra a covid-19, neste 
momento exclusivamente 
para as pessoas que rece-
beram a vacina Coronavac. 
A  a ç ã o  é  r e a l i za d a  n a 
sede do Sest/Senat (que 
fica em frente ao Pronto 
Atendimento 24 Horas) das 
8h às 11h e das 13h30 às 
16h, sem a necessidade de 
agendamento, devendo ser 
observada a data marcada 
na carteirinha.

OS IMUNIZANTES serão aplicados enquanto houver estoque no Centro de Saúde Escola (Unipar Sede) e na Escola Sebastião de Mattos, 
das 16h às 20h
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CELTA 1.0 LT                                             11/12                PRETO                        COMPLETO                                             R$ 28.900,00

COMPASS SPORT                                      19/19               PRATA                         COMPLETO, AUT                                    R$ 119.900,00

CRUZE SPORT6 TURBO                             19/19                PRETO                        COMPLETO, AUT, COURO, TS                 R$ 107.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER                            17/18               PRETO                         COMPLETO, AUT, COURO, TS                R$ 148.900,00

HONDA CIVIC EXL                                      17/17               PRATA                         COMPLETO, AUT, COURO                       R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX                                        19/19                CINZA                         COMPLETO, AUT, COURO                       R$ 112.900,00

TRACKER LTZ II                                         13/14                BRANCO                     COMPLETO, AUT, COURO, TS                 R$ 69.900,0

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVOEXTRAVIO DE ALVARÁ 
M A BRASIL PROPAGANDAS 

E PRODUÇÕES LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 82.377.938/0001-
90, estabelecido na Rua Bertolo 

Ceranto, 2671 Parque Cidade 
Jardim, CEP 87.500-000, cidade 

de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará, Inscrição 

Municipal nº16.750/1991. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

Ministério da Saúde da Argentina
isola delegação do Boca Juniors

APÓS incidentes no final da partida contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira, delegação 
do Boca terá que ficar em isolamento

O Ministério da Saúde da 
Argentina determinou um 
isolamento de sete dias para 
todos os membros da dele-
gação do Boca Juniors após 
a derrota da equipe para o 
Atlético Mineiro nos pênal-
tis pelas quartas de final da 
Libertadores na noite da ter-
ça-feira, 20. Com o final da 
partida, o Boca Juniors foi eli-
minado da Libertadores pelo 
Atlético Mineiro. No vestiário 
do Mineirão, os jogadores da 
equipe argentina, revoltados 

com o resultado, causaram 
uma grande confusão no está-
dio com uma briga.

Após 12 horas de depoi-
mentos em uma delegacia de 
Belo Horizonte, o grupo do 
Boca Juniors foi liberado para 
deixar o Brasil. O Ministério da 
Saúde da Argentina, porém, 
acredita que, ao furar a bolha, 
a delegação cometeu um erro 
e deverá ficar isolada.

A medida imposta pelo 
Ministério da Saúde da 
Argentina não permitirá, então, 

que nenhum dos 24 jogadores 
relacionados para a partida 
das oitavas da Libertadores 
entre em campo contra o 
Banfield, no próximo sábado, 
e contra o San Lorenzo, na pró-
xima terça-feira.

O Boca Juniors, por sua vez, 
tenta adiar a partida contra o 
San Lorenzo, válida pela ter-
ceira rodada do Campeonato 
Argentino. Durante os sete dias 
de isolamento, os jogadores e 
os demais membros da comis-
são deverão realizar testes PCR.

Honda espera ‘salvar’ a 
unidade de potência após 
acidente de Verstappen

A GRANDE questão é 
como ficou o motor Honda 
após o acidente

O preço da forte batida de 
Max Verstappen é estimado em 
750.000 euros. A grande ques-
tão é como ficou o motor Honda 
após o acidente. O fornecedor 
de motor japonês, espera que 
os danos não sejam muito gra-
ves e que a unidade de potência 
possa ser reutilizada. Se não, a 
Red Bull tem um problema.

Uma equipe só pode 
usar três motores por ano. 
Verstappen já está em seu 
segundo motor da tempo-
rada, porque durante o Grande 
Prêmio da França a Honda 
introduziu uma atualização. 
Portanto, se o motor não for 
reutilizável, Verstappen terá 
que voltar ao seu primeiro 
motor de 2021 ou vai usar seu 
terceiro motor na próxima 
semana na Hungria.

O GP em Hungaroring é 
o décimo primeiro final de 
semana de corrida no ano. A 
temporada de 2021 terá um 
total de 23 GPs, então parece 
provável que as penalidades 
de grid possam acontecer no 
final da temporada. Masashi 
Yamamoto falou ao AS-Web 
sobre os planos que a Honda 
e a Red Bull têm.

“Espero que o motor esteja 
bom. Estávamos trabalhando 
com o segundo motor do ano. 
Na Hungria, queremos correr 
com o primeiro motor desta 
temporada, ou com o segundo. 
Por isso, rezamos para que o 
acidente não tenha causado 
nenhum dano permanente”, 
disse Yamamoto. Ele sabe que 
as penalidades de grid podem 
ser desastrosas na disputa 
pelo campeonato mundial.

Se o motor estiver sem 
condições de uso após os tes-
tes no Japão, Verstappen terá 
que correr com a primeira uni-
dade de potência ou pensar 
na terceira unidade. Se isso 
acontecer, serão usados os 
três motores no ano.
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Palavras cruzadas

Se trabalha ou tem um empreendimento em 
casa, o clima pode não ser aquela beleza e talvez 
falte conforto e harmonia pra fazer suas coisas. 
Aí corre o risco de agir com irresponsabilidade 
e perder um tempo precioso. 

Há sinal de transformações pela manhã, mas 
não devem ser lá muito boas. É que você pode 
agir com extravagância nos negócios e acabar 
metendo os pés pelas mãos. Também corre o 
risco de desperdiçar dinheiro comprando coisas 
caras, como roupas, acessórios e itens luxuosos. 

A dica dos astros é escolher bem a pessoa com 
quem se relaciona em vez de ir por impulso. O 
Sol embarca no seu inferno astral e traz um clima 
de individualidade e privacidade. Você tende a 
agir com sutileza, sem ficar se expondo, e só 
deve se abrir com os mais íntimos. 

Tudo indica que sua mente estará inquieta e irá 
se cansar da rotina, aí pode cometer extrava-
gâncias, agir com irresponsabilidade e se jogar 
nas aventuras financeiras, que não devem acabar 
bem. Se lida com negócios ou finanças de outras 
pessoas, deve ter cuidado e zelo. 

Logo pela manhã pode rolar chuva de boletos. 
É que seu signo pode não ficar feliz com o que 
possui, mas o seu instinto para os negócios 
não deve estar dos melhores e aí há risco de 
cometer algumas extravagâncias financeiras. 
Deve buscar um amor diferente e que valorize 
a independência de cada um.

Peixes, meu cristalzinho, o dia começa cheio 
de rebuliço em seus relacionamentos pes-
soais e profissionais. Se tiver uma aliança ou 
associações de negócios, corre o risco de se 
acomodar, ceder além da conta e ficar muito 
dependente das ações e decisões de seus par-
ceiros. Melhor reavaliar suas relações para que 
sejam boas para todo mundo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 22 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São 
independentes, otimistas, agitados, entusiasmados, comunicativos e de astral elevado. Seu 
número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno, dois astros que atuam sobre 
a emoção. Mas a soma dá o 9, de Marte, que lhes infunde coragem, ânimo, otimismo, 
confiança em si e determinação, ousadia e independência.

Horóscopo nascido em 22 de julho

Sua vaidade pode crescer e te levar a agir com 
extravagância pra conseguir o que deseja ou 
agradar suas amizades. Não é uma boa hora pra 
tentar a sorte com jogo ou sorteio, pois só deve 
perder dinheiro. 

Como não dá pra viver em função do dinheiro, 
é preciso aprender a usar bem seus recursos 
materiais, não exagerar na generosidade e evi-
tar contratempos. Se estiver na pista, não vai 
querer ficar só e pode agir de maneira nada 
convencional. 

Se depender dos astros, o dia não começa lá 
aquela maravilha. Há risco de se relacionar com 
amigos e colegas errados, que podem puxar seu 
tapete e te prejudicar. Se estiver na pista, tende a 
curtir pessoas com quem tenha afinidades, mas 
não deve se interessar pelo comum. 

Pode procurar favores, querer que façam as coi-
sas pra você, cometer extravagâncias e agir com 
irresponsabilidade. Tenha cuidado com a pressa 
e procure não fazer mal julgamento de nenhum 
colega ou chefe. Sua criatividade está em alta e 
há chance de empreender.

Os astros estão desaforados e avisam que as coi-
sas talvez fiquem tensas no trabalho. Pode come-
ter exageros e agir com arrogância pra conseguir 
o que quer no serviço, o que tende a provocar 
decepção ou puxada de tapete. Na saúde, corre 
o risco de se descuidar e ter perrengues. 

Os astros trazem um alerta real, oficial: há 
sinal de perrengues e insatisfação na profis-
são, sobretudo se tem uma atividade que faz 
em casa ou trabalha em home office. Se esti-
ver na pista, o desejo de ter um lance sério 
deve bater mais forte. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 23

FEMT
VIRACASACA

DECOLAGEM
ISAOUB

BOCACASADO
MODERADOR
ABELBAL
DORCIOD
ALEXANDRE
FNREIS

PROCURANDO
ALIMENTOS
NHAITAS

AÇOTRAIRA
AUREASUR

B

Reper-
cute 

(o som)

Vacina
contra
a polio-
mielite

Como fica
o corpo
após a 

"malhação"

Coorde-
nador de
debates

em grupo

Sílaba de
"balde"

Preparar
o frango
para o

salpicão

Fazer (?):
ter suces-
so profis-

sional

Relativos
aos

dentes

Mirou; 
contem-

plou 

Letra que
antecede
o cifrão,
no real

Formato
da coluna
vertebral
humana

A lei que
aboliu a 
Escravi-
dão (BR)

Sul, em 
espanhol

Instrumento musical
como o bumbo

A sopa chamada
de rala

Esconder
(gíria)

Sandra de
(?), cantora

Produto da
siderurgia

Onde ficam
os lábios

Muda de
opinião ou

partido

Início da
viagem
aérea

Manti-
mentos

(?) benta,
bolinho

feito com 
coco e ovos

Pedra, 
em tupi

A ti
(Gram.)

Enganador
(gíria)

Francês

Jogo praticado na
areia da praia

Para o
Proprie-
dade de

colas

Ligado
pelo ma-
trimônio

(?) Pires,
cantor

brasileiro

"(?) Nemo",
filme de

animação

(?) aqui: 
cá está

Mamífero 
de tromba

Torre
bíblica

Sofrimen-
to físico

3/itá — nhá — sur. 5/sabin. 6/traíra. 7/malocar.
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A R P
C O M E M O R A R

S A C I P E R E R E
P A L E T O A I

B I S T E S T E
T V I R O N G

B A T E R C A S A
F L O R P O D E M

F D E C E P A B
E A A D I I I

A D R E N A L I N A
E I S L O T A R

O R A T R A T B R
G A N A D O R I A

L A S C A F L S

Cabanas
indígenas

(bras.)
Pôr;

colocar 
Grande

açude do
Ceará

Conter-
râneo de
Fafá de
Belém

"O (?)
Leão",

desenho
da Disney

Negrinho
de uma
perna só
(Folcl.)

Melodia
simples e
monótona

"Gato" para
furtar ener-
gia elétrica 

(pl.)
Ir e (?):
direito

básico do
cidadão 

Órgão 
reprodutor

dos
vegetais

(?) aqui: 
cá está!

Completar
a capaci-
dade de 

Jorge 
(?),

humorista

Folhas
(abrev.)

Festejar 

Brasília
(Geog.)

Parte do
terno

Repetição
da música

Hiato de
"reatar"

Hormônio
do pânico

Intensa
vontade

Estilhaço;
fragmento

Degola;
decapita

Nascida no
1o signo

Letra tê
(?) as botas:

morrer
(gíria)

Dizer
outra vez 

Um 
milhar

Prova da
escola
Cor da

esmeralda

Têm condi-
ções de
Poder,

em inglês

(?) notur-
na: boate

Impulso (na
bicicleta)

Status do 
Greenpeace
Auxiliar do
comandante

Brasil
(sigla)

Causa de
gengivites

Pronome 
demons-
trativo fe-
minino (pl.)

A primeira
consoante
Incapaz;
inapto

A
primeira
parte da
viagem

3/can. 5/bater. 6/inábil. 7/tártaro. 10/gambiarras.

Conheça cristais que podem desenvolver o seu amor e autocuidado
O amor próprio está sempre conec-

tado à cura, então lembre-se de que, 
para obter e compreender o seu próprio 
amor-próprio, você deve primeiro prati-
car o perdão, a compaixão e o autocui-
dado, que esses cristais de amor-próprio 
podem certamente ajudar.

Quartzo rosa: o quartzo rosa é um 
dos melhores cristais para o amor pró-
prio, pois é o cristal emocional conhecido 
pelo amor incondicional. A cor rosa claro 
desse cristal, junto com os padrões que se 
formam naturalmente na pedra, é linda.

Esta atraente pedra rosa é conhecida 
por estar associada ao amor e ao chacra 
cardíaco. Isso significa que este cristal não 
é ótimo apenas para amar a si mesmo, mas 

também para chamar com amor. O quartzo 
rosa é um dos cristais mais populares, espe-
cialmente para trabalhar o amor-próprio e 
tornar-se confortável consigo mesmo. 

Rodonita: é um dos cristais para o amor 
próprio e ajuda a equilibrar as energias yin 
e yang do corpo. Espere sentir um aumento 
na autoconfiança com este cristal, pois você 
poderá usá-lo ao trabalhar suas decisões ou 
problemas, ajudando-o a fazê-lo sem julga-
mento. Está associado aos chacras raiz e car-
díaco, para mantê-lo com os pés no chão, 
mas também com amor, sempre.

Citrino: é um ótimo cristal para ini-
ciantes e é conhecido por trazer feli-
cidade. Citrino é a pedra da sorte do 
comerciante e é uma ótima pedra para 

se usar no amor próprio, porque conecta 
você ao seu eu superior por meio do cha-
cra coronário, permitindo que você libere 
sentimentos de baixa vibração.

Jasper Vermelho: esta pedra bri-
lhante e ousada está conectada ao seu 
chacra básico (sua raiz) e ajuda a mantê-lo 
aterrado. Ele tem sido usado como pedra 
de proteção por muitos e muitos anos e 
é conhecido como um cristal que nutre.

Ametista: um dos cristais para o amor 
próprio mais populares, principalmente por 
sua bela cor roxa, é a ametista. Este lindo 
cristal está associado ao terceiro olho e ao 
chacra coronário, ambos que o ajudam a se 
conectar com o seu eu superior e auxiliam 
na exploração espiritual e na iluminação.

Selenita: é uma pedra macia e suave 
que mantém o poder da energia femi-
nina da lua. É conhecida como a pedra de 
novos começos e está associada ao cha-
cra coronário. Trabalhar com este cristal o 
ajuda a ter mais compaixão por si mesmo. 

A maneira mais fácil de usar cristais 
é tê-los por perto. Coloque-os em sua 
mesa, ao lado da cama quando você 
dorme ou embaixo do travesseiro ou 
quando está fazendo um diário. Segu-
re-os durante a meditação.

Incorpore-os a rituais como a lua nova 
ou o ritual da lua cheia. Use-os durante a 
prática de ioga. Adicione-os à sua rotina 
de autocuidado 

Fonte: iquilibrio.com
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CEREJA 
 Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Lázaro Martinho de Melo, Arlete Colombo, Neli 
Bortoli, Luiz Genésio Picoloto, Luciana Paiva  Bárcaro e Cinthia Akemi Nakamura. Da coluna: felicidades.

A melhor maneira de agradecer por um belo 
momento é desfrutá-lo plenamente.

(Richard Bach)

ALERTA
Aumentaram os casos de inter-
nações clínicas – não Covid-19 
– nas unidades hospitalares de 
Umuarama e região. Complica-

ções por doenças que podem ser 
prevenidas, tratadas ou controla-

das precocemente, como dia-
betes, hipertensão, infecções do 
trato urinário, infartos, derrames, 
entre outras, estão se tornando 

mais frequentes e preocupam os 
especialistas. “As pessoas focaram 
na doença Covid e parece que se 
esqueceram que existem outras 
doenças. Como consequência, 
o número de internações por 
complicações clínicas dessas 
outras doenças, aumentaram 

muito”, alerta a médica chefe da 
enfermaria SUS do Hospital Cemil 
e membro da Associação Médica 
de Umuarama - AMU, a geriatra 

Dra. Marília Souza. As outras 
doenças estão aí e não podemos 
deixar os cuidados para depois”, 

aconselha. 

Linha Essenza UVA BRANCA!
Sua fórmula é delicada e enriquecida com Óleo de  Semente e extrato de diversos tipos de uvas -, como o 
Chanson, Chardonnay, Uva Branca e Sauvignon. Seu aroma é inconfundível  e a hidratação aveludada na 

pele.  Venha conhecer e encante-se! 

Francielly Amaral e as consultoras: Sandra Amaral, Simone Pereira e Simara Ladwig

Francielly  Amaral, franqueada Empório Essenza  
em Umuarama

A essência está em cultivar sensações!
Empório Essenza  - Shopping Palladium Umuarama

Quiosque 06 / (44) 99986-2394
@emporioessenzaumuarama

“A Empório Essenza inspira-se na natureza para 
formular seus produtos e buscou nos VINHEDOS 
DA SERRA GAÚCHA a sua principal essência para 

desenvolver uma poderosa formula de hidratação 
para a pele: O ÓLEO DE SEMENTE DE UVA.  Inspira-
do no cultivo dos melhores vinhos da Serra Gaú-
cha transformou em hidratação e cuidados com 

sua pele, dividindo em várias linhas com destaque 
para  -,  Grape Seduction, Espumante, Uva Branca, 
Vinho, Vinhedos entre outros. Além disso, a Essen-
za disponibiliza  DIFUSORES, AROMATIZADORES, 
SACHÊS e VELAS AROMATIZADAS que tornam os 

ambientes diferenciados e repleto de SENSAÇÕES.“

Empório Essenza no Shopping Paladium! 
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